
 مهرماه نزديک است و با آغاز س�ال تحصيلي جديد 
سفرهاي درون شهري هم تا 30 درصد سبب افزايش 
ترافيک ش�هري خواهد ش�د. ترافيک تهران هر روز 
بدت�ر مي ش�ود و يک�ي از دغدغه هاي اساس�ي نبود 
مديريت يکپارچه ش�هري اس�ت. براي ش�هرداراني 
که آمدن�د و رفتند اين موض�وع را مط�رح کرديم تا 
برطرف شود. در ابرشهري مانند تهران بايد مديريت 
يکپارچ�ه ش�هري حاکم باش�د و همچني�ن وحدت 
و همدلي وجود داش�ته باش�د.رئيس پلي�س تهران 
در اي�ن خص�وص معتقد اس�ت بايد حض�ور ميداني 
داشته باش�ند و در اتاق در بس�ته و تلفني نمي توان 
مش�کالت را حل کرد ام�ا دغدغه اصلي مس�ئوالن 
با وضعي�ت افزاي�ش بار ترافي�ک، ترافيک نيس�ت. 

  
  مسئوالن از دور ترافيک را کنترل مي کنند!

 کالف ترافيک ه��ر روز بيش از گذش��ته در هم تنيده تر 
مي ش��ود. معضل تش��ديد ترافيک با وجود دستگاه هاي 
متولي مختلف معابر ش��هري را در برگرفته اس��ت. گويا 
کنترل ترافيک اولويت اجرايي مسئوالن شهري و کشوري 
نيس��ت که وضعيت ترافيک بدين شکل درآمده است. بر 
اين اساس با بيان اينکه يکي از مشکالت ما اين است که 
جزيره اي عمل مي کنيم، گفت: ه��ر روز وضعيت تهران 
بدتر و بدتر مي شود. ترافيک با زيست مردم سروکار دارد 

و مردم از وضعيت ترافيک رنج مي برند.
 سردار رحيمي گفت: مسئوالن بهداشت توضيح دهند که 
کودکان و نوزادان ما چقدر دچار مشکل در همين تهران 

هستند. به عنوان مثال مقابل پاساژ عالءالدين به قدري 
موتور پارک کرده اند که خانم ها بايد با آن حجم لباس از 

روي موتورها بپرند. 
رئيس پليس تهران ب��زرگ با بيان اينک��ه روزانه دهها و 
صدها خارجي در تهران تردد مي کنند، گفت: قضاوت در 
مورد کشور بر موارد انضباط اجتماعي است. از اين بابت 
بايد دغدغه اصلي هر يک از مسئوالني  که وظايفي دارند، 
رفع ترافيک باش��د البته فقط دغدغه نبايد باشد و براي 
حلش بايد راهکاري داش��ته باشند. بنابراين براي سامان 
دادن ترافيک تهران بايد برنامه داشت. داشتن برنامه مهم 

است و تالش براي اجراي آن مهم تر.
وي گفت: بايد معاونت حمل ونقل ترافيک منطقه و رئيس 
پليس راهنمايي و رانندگي منطقه حضور ميداني داشته 
باشند تا مشکالت حل شود. نبايد در اتاق در بسته و تلفني 
مشکالت حل شود بايد همکاران ميداني عمل کنند. من 
به دوستان گفته ام ميز شما وسط چهارراه است نه داخل 
اتاقتان. سردار رحيمي با بيان اينکه با آغاز سال تحصيلي 
جديد 30 تا 40 درصد ترافيک افزاي��ش مي يابد، گفت: 
ترافيک را مي توان کاهش داد و راه هاي برون رفت در اين 

زمينه وجود دارد. 
  آلودگ�ي ه�وا 5 س�ال عم�ر انس�ان را کاهش 

مي دهد
مجيد فراهان��ي، رئيس کميته بودجه و نظارت ش��وراي 
شهر تهران معتقد اس��ت بحث آلودگي هوا، از مهم ترين 
مطالبات ش��هروندان اس��ت و موضوع آلودگي هوا يک 
بحران ملي است و عزم ملي مي طلبد. بر اين اساس فقط 

ش��هرداري تهران درگير اين مسئوليت نيست. بر اساس 
آمار در زمان تشديد آلودگي هوا، شمار بيماران تنفسي 
۶0 درصد افزايش پيدا مي کند. آلودگي هوا موجب کاهش 

عمر به ميزان حداقل پنج سال در تهراني  ها شده است.
  زوم طرح کاهش روي خودروهاي آالينده 

ط��رح »کاه��ش« در کنت��رل آلودگ��ي هواي ش��هر با 
هدف گيري معاينه فن��ي خودروها، آاليندگي اتوبوس ها 
اعم از اتوبوس هاي سرويس ارگاني و حمل مسافر و ناوگان 
حمل بار اعم از وانت ها، کاميونت ه��ا و کاميون ها جهت 

کاهش آلودگي هوا پيگيري مي شود. 
در طرح »کاهش« به جاي زوج و فرد بودن پالک، س��ه 
مؤلفه، مالک تردد خودروها در محدوده مرکزي شهر قرار 
مي گيرد؛ 1- ميزان آاليندگ��ي )خودروهاي انژکتوري و 
خودروهاي کاربراتوري(، 2- ميزان فرس��ودگي )س��ن 

فرسودگي( و 3- معاينه فني.
 برگه معاينه فني اصلي ترين شرط اجراي طرح »کاهش« 
است. به عبارت ديگر عدم اخذ مجوز معاينه فني از مراکز 
مجاز تحت پوشش س��امانه س��يمفا در صورت ورود به 
محدوده زوج و فرد در هر 24 س��اعت براي مالک خودرو 
جريمه 50 هزارتوماني در بر خواهد داش��ت. در منطقه 
طرح »کاه��ش« )زوج و فرد( دوربين ه��اي ثبت تخلف 
نصب ش��ده اند و تخلفات مربوطه جهت اعمال قانون به 

پليس ارجاع مي شود. 
بنا بر مطالعات ش��رکت کنترل کيفيت هوا سهم وسايل 
حمل ونقل موتوري از کل آلودگي هواي پايتخت حدود ۸0  
درصد است و خودروها و موتورسيکلت هاي کاربراتوري 

س��هم قابل توجهي در آاليندگي هواي ش��هر دارند. آمار 
تعداد خودروها در شهر تهران در حدود3ميليون و ۸00 
هزار دستگاه است که از اين تعداد 400 هزار دستگاه از آن 
فرسوده و کاربراتوري است. سهم آاليندگي خودروهاي 
کاربراتوري و فرسوده درآلودگي ش��هر تهران در حدود 
32 درصد است که اين به اين معني است که 32 درصد 
از آلودگي شهر تهران تنها توسط 10 درصد از خودروها 
توليد مي شود. بنا بر اعالم فاواي شهرداري در تيرماه سال 
1397 ب��راي 12۶ خودرو، 204 تخل��ف معاينه فني در 
محدوده طرح کاهش توسط دوربين ها ثبت شده است. 

  دستاورد اجراي طرح کاهش 
فاز يک: اعمال قان��ون خودروهاي فاق��د معاينه فني در 
محدوده طرح زوج يا فرد و طرح ترافيک توسط دوربين 

در ساعات طرح )از ابتداي آبان 95 اجرايي شده است.(
فاز دو: اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني در کل 
ش��هر تهران به صورت ش��بانه روزي )از ابتداي آبان 97 

اجرايي مي شود(. 
فاز س��وم: محدوديت تردد خودروهاي فاقد معاينه فني 
در کل شهر تهران و منع تردد خودروهاي کاربراتوري به 

محدوده )زمان اجرا نامشخص.(
از آمار کل  2ميليون و544هزار و۸15خودروي س��بک 
مراجعه کننده به مراکز معاينه فني از شروع طرح کاهش 
تا کنون، 70 درصد مراجعات براي اولين بار بوده اس��ت. 
ميزان مراجعات کل خودروها در س��ال 139۶ نسبت به 
س��ال 1395، 3۶ درصد افزايش يافته اس��ت. در واقع از 
ش��روع طرح کاهش در تاريخ 95/۸/1 ت��ا 97/3/31، از 
مجموع  2ميليون و544هزار و۸15 خودرو، يک ميليون 
و7۸0هزارو3۶ مورد براي نخس��تين بار به مراکز معاينه 

فني مراجعه کرده اند. 
نکته مهم اينکه بر اساس آمار، پيش از شروع طرح کاهش 
به طور ميانگي��ن 7 درصد از خودروها از آزمون س��طح 
انتشار آاليندگي در مرکز معاينه فني مردود شده اند که با 
شروع طرح کاهش اين شاخص به 27 درصد افزايش يافته 
اس��ت. اين تغيير گوياي اين مسئله است که خودروهاي 
فرسوده و معيوب به علت تشديد برخورد، به مراکز معاينه 

فني مراجعه کرده اند. 
با اجراي طرح کاهش در س��ال 9۶ بي��ش از يک ميليون 
خودرو به مراک��ز معاينه فني رج��وع کرده اند که در نوع 
خود بسيار چش��مگير اس��ت. با اجراي اين طرح تنها در 
سال 139۶ تعداد 420 هزار دستگاه خودرو معادل کل 

مراجعات در سال 1393 شناسايي و رفع ايراد شدند. 
 متأس��فانه اقدامات مقطعي ص��ورت گرفته در خصوص 
کاهش و روان سازي ترافيک به دليل نبود زيرساخت هاي 
شهري و تکميل نبودن شبکه حمل ونقل عمومي تا کنون 
جواب نداده است. بر اين اساس انتظار مي رود تا با بازنگري 
در طرح جامع ترافيک از رشد غول ترافيک جلو گيري به  

عمل  آيد و اين کالف درهم تنيده باز شود. 

رفع بار ترافيک دغدغه مسئوالن نيست! 
اجراي طرح هاي کوتاه مدت و بلندمدت تا کنون نتوانسته از تشديد ترافيک پايتخت جلو گيري کند 
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حريم راه آهن ۴5 هکتار از سطح منطقه16 را بالاستفاده 
ک�رده و در بخش هاي�ي از اي�ن منطقه آس�يب هايي 
اجتماعي  به وجود آورده اس�ت به گونه اي که مردم به 
خاطر معتادان حتي نمي خواهند نيمکت نصب کنيم. 
منطقه 1۶ تهران يکي از مناطق قديمي و کوچک  جنوب 
پايتخت است که در ميانه  خود با گذر ريل راه آهن به دو 
نيم تقسيم شده و در شمال با آسيب هاي هرندي همسايه 
است. فرسودگي بافت منطقه به شدت به مشکالت مردم 
دامن زده است و ترمينال جنوب هم آن را درگير مسائل 

فرامنطقه  اي کرده است. 
هادي زبده شيرکوهي ،ش��هردار منطقه 1۶ ريشه اصلي 
بس��ياري از مش��کالت منطقه را ع��دم هماهنگي ميان 
وزارتخانه ها دانسته و گفته است: ترمينال جنوب تبديل 
به يک کانون آلودگي شده است و ش��هرداري نمي تواند 
در خصوص ترمينال يا بالتکليفي حريم راه آهن دخالت 

کند. 
 وي افزود: نزديک به 290 تا 300 هکت��ار از منطقه 1۶ 
متأثر از راه آهن است. در دو طرف ديواره راه آهن 30 متر 
از شرق و 30 متر از غرب منازل و بناهايي وجود دارد که 
اين بناها در حريم راه آهن ق��رار گرفته اند. اين حريم در 
اختيار ش��هرداري قرار ندارد و متعلق به راه آهن اس��ت. 
ش��هرداري نمي تواند اين زمين ها را خريداري و اقدام به 
نوسازي و بهسازي آنها کند. از س��وي ديگر اين 30 متر 
براي زيرساخت هاي ش��هري همچون لوله هاي آب، گاز 
و تأسيسات پيش  بيني شده اس��ت. در نتيجه شهرداري 
هيچ اقدامي در خصوص اي��ن حريم 30 متري نمي تواند 
انجام دهد. اين زمين جزوي از زيرس��اخت هاي ش��هري 
محسوب مي شود و ما از نظر قانون اجازه ساخت و ساز در 
آنها را نداريم. در اين راس��تا وظيفه تملک حريم راه آهن 
و تعيين تکليف شرايط س��اکنان آن به عهده شهرداري 
نيست. براي حل شدن مش��کالت مردم به شوراي شهر، 
نمايندگان مجل��س، فرمانداري و خوِد راه آهن متوس��ل 

شده و از آنها خواسته ايم براي حل مشکالت مردم در اين 
مس��ير که حدود 4/5 کيلومتر طول دارد، تعيين تکليف 
کنند. بايد گفت اين موضوع مربوط به راه آهن است و بايد 
از خود مسئوالن راه آهن بپرسيد. چهار ماه قبل جلسه اي 
در معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران برگزار 
ش��د. آنها مي گويند از آنجا که اين زمي��ن داراي کاربري 
تأسيسات است بايد وزارتخانه هاي ديگر همچون وزارت 
نيرو درگير اين مسئله شوند. خانه هاي اين بافت به شدت 
فرسوده هستند و با يک زلزله خفيف ممکن است خانه ها 
بر سر مردم خراب شوند. ما به معضالت و مشکالت منطقه 
واقف بوده و همه اينها را منعکس کرده ايم. مکاتبه کرده ايم 
و با اعضاي شوراي شهر آن را مطرح کرديم. در شرايطي که 
از نظر قانوني شهرداري نمي تواند دخالت کند کار ديگري 

از دست ما برنمي آيد اما از آنجا که شهرداري در دسترس 
مردم بوده و مردم عماًل فقط ش��هرداري را مي شناسند، 
هميش��ه گله گزاري ها از ش��هرداري اس��ت درحالي  که 
سازمان ذيربطي که اعالم حريم کرده است خودش بايد 
پاسخگو باشد. در سنوات گذشته شهرداري مجوز ساخت 
و ساز به برخي از ساختمان هاي موجود در حريم را داده 
اس��ت و اکنون راه آهن در نامه اي به اداره ثبت خواس��ته 
است سند اين امالک صادر نشود. چند نفر از ساکنان در 

مالقات هاي مردمي اين مسئله را با من مطرح کردند. 
 شهردار منطقه 1۶ تأکيد کرد: ديواره بتني که در حاشيه 
ريل قرار دارد، پيوند محله اي را از هم گسيخته است. اين 
در حالي اس��ت که ش��هرداري همواره به دنبال انسجام 
محالت بوده است. از سوي ديگر پنجره خانه ها رو به اين 

ديوار باز مي شود و آنها بايد هميشه شاهد چنين منظره اي 
باش��ند. اين ديوار بتني منظر ش��هري را تحت تاثير قرار 
داده و فضاي اين محدوده ريشه  دار از پايتخت را ناموزون 
کرده است. حريم راه آهن موجب شده 45 هکتار از سطح 
منطقه 1۶ بالاس��تفاده ش��ود و ما در محدوده حدود 43 
هکتار اجازه نداريم آجر روي آجر بگذاريم. ريل در حقيقت 
از وسط منطقه عبور کرده و يک ديوار بتني ميان شرق و 

غرب منطقه ايجاد شده است. 
 قصد داشتيم پاتوق محله بسازيم اما مردم خواستند اين 
پروژه متوقف شود چراکه مي گويند اينجا مي تواند پاتوق 
معتادان شود. متأسفانه نابهنجاري هاي اجتماعي به شدت 
در توسعه شهري تأثير گذاشته است به  طوري که حتي با 

نصب يک نيمکت هم مخالفت مي کنند.

زندگی محصور میان خطوط موازی
حريم راه آهن ۴5 هکتار از منطقه 16را بالاستفاده کرده است

از شهر 

۷۰۰ اثر تاريخي تهران از بین رفته است
بس�ياري از آثار مي�راث فرهنگي که در 50 س�ال اخي�ر ثبت ش�ده از بين رفته 
اس�ت و خيلي از ميراث معماري و هوي�ت تاريخي ما دارد از بين م�ي رود. بر اين 
اس�اس به گفته يک عضو شوراي ش�هر پايتخت بس�ياري از آثار تاريخي تهران 
را شناس�ايي و ثب�ت نکرده ايم و بي�ش از ۷00 اثر در ته�ران از بين رفته اس�ت. 
احمد مسجدجامعي در اجالس نهم شوراي عالي استان ها افزود: کشور ما حوزه تمدني 
دارد. مثاًل چشمه علي 7 هزار سال سابقه دارد و کشورهاي اطرافمان هيچ کدام چنين 
تمدني ندارند.  وي گفت: ويژگي تمدن ايران گفت وگو بوده است و الواح تخت جمشيد به 
زبان هاي مختلف است و نشان مي دهد همزمان در يک مرکز که کار حکومتي، عمراني 
و زيست محيطي انجام مي شود حوزه هاي مختلف در کنار هم حضور داشتند و حوزه 

تمدني را تعريف مي کردند. 
مسجدجامعي افزود: بسياري از آثار ميراث فرهنگي که در 50 سال اخير ثبت شده از 
بين رفته است و خيلي از ميراث معماري و هويت تاريخي ما دارد از بين مي رود. اگر ما 
کمي بي توجهي مي کرديم کاخ گلستان هم از ثبت جهاني خارج شده بود. بدون تعارف 
بايد بگوييم که چشمه علي و زاينده رود خشک ش��د و کارون و درياچه اروميه و قم در 
معرض آس��يب جدي اس��ت. زماني در تهران به جاي پونک و ونک گياه ون و به جاي 
نارمک، باغ هاي انار داشتيم و هر جاي تهران و ايران براي خود هويت داشت و اينها در 

حال از بين رفتن هستند. 
عضو شوراي اس��المي ش��هر تهران گفت: بس��ياري از آثار تاريخي تهران را شناسايي 
نکرده ايم و به همين منظور س��ندي را در شوراي ش��هر تهران تصويب کرديم که اين 
موضوع سامان پيدا کند. با از بين رفتن بسياري از آثار تهران مواجهيم و علت آن خألهاي 
قانوني است و خيلي جاها ثبت نش��ده و جاهايي هم که ثبت شده است از ثبت خارج 
مي شود. براي اولين بار در شوراي اول تهران خيابان وليعصر را به ثبت رسانديم اما چرا 
اکنون مسئوالن از مترو به سبب خشک شدن بسياري از درختان شکايت نمي کنند؟ 
چرا به خاطر از بين رفتن بسياري از درختان خيابان وليعصر کسي شکايت نمي کند؟ ما 
در محله کن خياباني داريم که درخت هاي چنارش دوقلو است و پيشنهاد داديم به جاي 

قطع درختان مغازه ها را خراب کنند.

شورا

انحالل 8 شورا و سلب عضويت 383 شورايي 
الويري: برخي به دنبال طعمه گذاري براي شورا ها هستند 

 انتش�ار خب�ري در خص�وص انح�الل هش�ت ش�وراي ش�هر و س�لب 383 
نفر از اعضاي ش�وراهاي سراس�ر کش�ور به دس�تور وزارت کش�ور سبب شد 
تا رئيس ش�وراي عالي اس�تان ها اع�الم کند برخي ه�ا به دنب�ال طعمه گذاري 
ب�راي اعض�اي ش�وراها هس�تند ک�ه در جري�ان اي�ن تهاج�م ب�ه خان�واده 
ش�ورايي ها و مديري�ت ش�هري و تصميم�ات آنه�ا خ�رده گرفت�ه مي ش�ود.

اين روز ها خبر هاي خوبي از برخي شورا ها به گوش نمي رسد. انحالل هشت شوراي شهر 
و سلب 3۸3 نفر از اعضاي شوراهاي سراسر کشور به دستور وزارت کشور، واکنش هايي 
را به دنبال داشته است. در اين خصوص سيدسلمان ساماني، سخنگوي وزارت کشور 
گفت: نظارت بر شوراها و رس��يدگي به تخلفات آنها در محدوده وظايف اداري شورا و 

شهرداري بر عهده وزارت کشور است. 
ساماني در توضيح پرونده نمايندگان شوراي اسالمي شهرستان بابل گفت: در پرونده 
تعدادي از اعضاي شوراي شهر بابل، موضوع اساساً مرتبط با وظايف شورايي افراد نبوده، 

لذا اين پرونده ها در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است. 
وي افزود: درصورتي که افراد مرتکب جرائم شده باشند، رس��يدگي به جرم صرفاً در 
صالحيت دستگاه قضايي اس��ت و در صورت اثبات آن در دادگاه، وزارت کشور از اين 
حيث که عضو شورا عملي خالف شئونات مرتکب شده است در امتداد برخورد قضايي 
مجازات اداري الزم را به عمل مي آورد. در ماه هاي اخير چند تن از اعضاي ش��وراهاي 
شهرهاي استان تهران هم به دليل تخلفات مالي با س��لب عضويت در شوراها مواجه 

شده اند و برخي از آنها هم در حال  حاضر در بازداشت هستند. 
  برخي ها به دنبال طعمه گذاري براي اعضاي شوراها هستند

رئيس شوراي عالي استان ها ضمن تأکيد بر استفاده از ظرفيت شوراي عالي استان ها 
گفت: متأسفانه برخي ها به دنبال طعمه گذاري براي اعضاي شوراها هستند و اتفاقات 

شوراي بابل بايد مورد بررسي و کنکاش قرار بگيرد. 
مرتضي الويري در آغاز نهمين اجالس شوراي عالي استان ها اظهار کرد: در اين دو ماه 
اخير تهاجم وسيعي به خانواده شورايي ها صورت گرفته است و در جريان اين تهاجم به 

خانواده شورايي ها و مديريت شهري و تصميمات آنها خرده گرفته مي شود. 
رئيس شوراي عالي استان ها همچنين به برخي از اخبار انحالل شوراها و سلب عضويت 
اعضاي شوراها اش��اره کرد و گفت: اخباري که در اين زمينه اعالم مي شود با واقعيت 
فاصله دارد. به عنوان مثال سخنگوي وزارت کشور اعالم مي کند که هشت شورا منحل 
و 3۸3 شورايي سلب عضويت شده اند اما واقعيت اين است که بايد عنوان شود اين اتفاق 

مربوط به پنج سال است نه يک دوره. 
الويري افزود: اتفاقات جريان بابل بايد با دقت مورد بررسي قرار بگيرد ضمن اينکه ما از 
هيچ خطاکاري حمايت نمي کنيم اما يک سويه عمل کردن، طعمه گذاشتن و چنين 

روش هاي غيراخالقي در جمهوري اسالمي قابل قبول نيست. 
وي به جامعه 120 هزار نفري شورايي ها در کشور اشاره کرد و گفت: شايد در اين بين 
نيز تعدادي از آنها تخلف کنند که بايد تخلف را با تعداد شورايي ها مقايسه کرد. به طور 
مثال شايد در دادگاه روحانيون محاکمه ش��وند که اين موضوع را نيز بايد در جامعه 

روحانيون مقايسه کرد.  
رئيس شوراي عالي استان ها با اش��اره به ظرفيت مجموعه شوراها در کشور گفت: ما 
مي توانيم از اين ظرفيت به نحو مطلوب براي ارائه خدمات به شهروندان استفاده کنيم و 
خانواده شورايي ها مي توانند در اين شرايط اقتصادي کمک دولت و ساير دستگاه ها باشد 

و خبرپراکني ها در حوزه شورايي ها به مصلحت نظام جمهوري اسالمي ايران نيست. 
وي همچنين با اشاره به برخي پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص مصوبات شوراها 
در ديوان عدالت اداري گفت:در اين زمينه نيز جلس��اتي با نمايندگان ش��وراي عالي 
استان ها، نماينده ديوان عدالت اداري و شوراي ش��هر تهران داشته ايم و درخصوص 
2 الي 3 موضوع کليدي تصميمات خوبي اخذ شده اس��ت که از آن جمله مي توان در 
خصوص عوارض تابلوهاي تجاري و همچنين اخذ عوارض از ساختمان هاي نيمه کاره 
و رها شده اشاره کرد. الويري افزود: تأمين درآمد پايدار شهري، ماليات بر ارزش افزوده 
و اليحه مديريت شهري سه موضوع بسيار مهم و پراهميتي است که اميدواريم تا پايان 

سال اين سه موضوع به نتيجه مطلوب برسد. 
وي در پايان در خص��وص اليحه ماليات بر ارزش اف��زوده گفت: طبق هماهنگي هاي 
صورت گرفته قرار اس��ت اين موضوع بعد از تعطيالت مجلس ش��وراي اسالمي مورد 

بررسي قرار بگيرد. 

اکبر محمودی
     شهرمن

     محله

برگه معاين�ه فني اصلي ترين ش�رط 
اجراي طرح »کاهش« است. به عبارت 
ديگر ع�دم اخ�ذ مج�وز معاينه فني 
از مراکز مجاز تحت پوش�ش س�امانه 
س�يمفا در صورت ورود ب�ه محدوده 
زوج و فرد در هر 2۴ ساعت براي مالک 
خودرو جريم�ه 50 هزارتوماني در بر 

خواهد داشت

نزديک به 2۹0 تا 300 هکتار از منطقه 
16 متأثر از راه آهن اس�ت. در دو طرف 
ديواره راه آه�ن 30 متر از ش�رق و 30 
متر از غ�رب من�ازل و بناهايي وجود 
دارد که اي�ن بناها در حري�م راه آهن 
قرار گرفته ان�د. اين حري�م در اختيار 
ش�هرداري ق�رار ن�دارد و متعل�ق به 
راه آهن است. شهرداري نمي تواند اين 
زمين ها را خريداري و اقدام به نوسازي 

و بهسازي آنها کند


